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Ugdymo turinį sudaro:

• Mokinio jau turima patirtis.

• Ugdymo programos ir kontekstas.

• Mokymo ir mokymosi metodai.

• Vertinimo būdai ir rezultatai.

• Mokymo bei mokymosi šaltiniai bei 

priemonės.



Ugdymo turinio proceso tikslas:

Pritaikyti ugdymo turinį taip, kad 

kiekvienas mokinys pagal savo 

poreikius ir išgales bręstų kaip 

asmenybė, įgytų kompetencijų, būtinų 

tolimesniam mokymuisi bei 

prasmingam, aktyviam gyvenimui 

šiuolaikinėje visuomenėje.



Kodėl reikia individualizuoti ir 

diferencijuoti mokymą?

• Mokiniai skiriasi fizine, emocine, 

socialine branda;

• Mokiniai turi skirtingų sugebėjimų, 

įgūdžių, kultūrinės patirties;

• Mokiniai skirtingai daro pažangą;

• Mokiniai mokosi skirtingais stiliais.



Individualizavimas

Individualizuotas mokymas pritaikytas 

prie besimokančiųjų poreikių įvairiose 

situacijose. Jis turi aiškų tikslą ir 

programą, susietas su grįžtamuoju 

ryšiu, pasirinktu mokymo/si tempu.



• Individualizavimas turi padėti mokiniui ne tik 
daryti pažangą, bet ir suprasti, kokios yra jo 
stipriosios pusės (gabumai, interesai, polinkiai) 
ir atitinkamai jas tobulinti, pasirenkant 
mokymosi kryptį.

• Norint individualizuoti, būtinas įvairių polinkių 
mokiniams prieinamas mokymo turinys.

• Būtina atsisakyti vienodo ugdymo turinio ir 
skirtingiems vaikams teikti skirtingą pagalbą.



Diferencijavimas

Diferencijuotas mokymas siaurąja 

prasme yra tokia mokymo kryptis, kai, 

atsižvelgus į mokinių skirtybes, 

sudaromos specialios mokinių grupės, 

kurios mokomos skirtingai.

Diferencijavimas – ugdymo turinio 

pritaikymas skirtingo sugebėjimų lygio 

mokiniams.



Diferencijuojant pritaikoma

• Ugdymo turinys.

• Mokymo ir mokymosi metodai.

• Vertinimo būdai.



Diferencijuojama

- Suskirstant klasės mokinius į grupes 

pagal sugebėjimų lygį;

- Suskirstant mokinius į mišrias įvairių 

gebėjimų grupes, kuriose daugiau 

gebantys mokiniai padeda mažiau 

patyrusiems.



Skirtumas tarp individualizavimo 

ir diferencijavimo

- Individualizavimas yra platesnė sąvoka nei 
diferencijavimas;

- Individualizavimas išreiškia bendrą orientaciją į 
individualybę, čia nekreipiama dėmesio į atskiras 
mokinių savybes;

- Diferencijavimas – siauresnė sąvoka, nes 
orientuotas į konkrečias savybes, kuriomis 
mokiniai skiriasi vieni nuo kitų. Diferencijuoto 
mokymo sistema – tai nuolatinio, besikeičiančio 
mokymo diferencijavimo kaip proceso rezultatas.



Ką reikia žinoti diferencijuojant 

ugdymo turinį?

Mokytojo mokymą ir jo mokinių mokymąsi 
lemiančius veiksnius:

Poreikius (ką mokiniai jau žino ir geba);

Sugebėjimus (ko jie dar nežino ir negali 
padaryti);

Interesus (kas juos domina);

Turimą  patirtį (kokią jie turi mokymosi 
patirtį);

Mokymosi / mokymo stilius (kokie 
mokymosi stiliai jiems geriausiai tinka).



Pritaikant ugdymo turinį svarbu 

remtis mokinių interesais

• Mokiniai, kaip ir kiekvienas žmogus, nori 

mokytis to, kas juos domina ir kas jiems 

sekasi;

• Susidomėjimas išlieka ilgesnį laiką, jeigu 

tema ar gebėjimas stimuliuoja mokinį. 

Mokytojai to pasiekia leisdami mokiniams 

iš dalies kontroliuoti savo mokymąsi -

pasirinkti ko jie nori arba ką jiems reikia 

išmokti.



Pritaikant ugdymo turinį svarbu 

remtis mokinių mokymosi apžvalga

• Mokymosi apžvalgoje nurodoma, kaip mokinys 
mokosi ir kas jam sekasi geriausiai, veiksniai 
lemiantys mokymą ir mokymąsi:

• lytis

• kultūrinis pagrindas (etniškumas, religija)

• mokymosi stilius

• kalba, kuria kalba namuose

• sugebėjimai

• Pomėgiai, interesai

• Mokytojas, pasinaudodamas mokinio mokymosi 
apžvalga, gali pritaikyti mokymą bent vienu 
aspektu.



Diferencijuojama ir individualizuojama

• Ilgalaikiame plane - ugdymo turinys (pagal klasės 
pasirengimo lygį).

• Temos plane – standartai- pasiekimų lygmenys (pagal 
homogenines grupes).

• Pamokos plane – procesas, formuluojant mokymosi 
uždavinius, taikant įvairius metodus (pagal mokinių 
galimybes, polinkius ir poreikius).

Diferencijacijos kryptis- nuo klasės (ilgalaikis planas) 
iki mokinio (pamokos planas).



GERA MOKYKLA

Kokia gi turėtų būti mokykla, kad šių dienų mokinys gautų 
kokybišką išsilavinimą, jaustųsi saugus ir laimingas? Anot 
Alan Beckley, gera mokykla yra tokia, kurios mokinys gali 
pasakyti:

• žinau savo mokymosi tikslus ir mokausi, kad juos 
pasiekčiau; 

• žinau, ką reiškia gerai atlikti užduotis, ir galiu pats sau 
padėti; 

• žinau, kad jeigu reikės pagalbos, sulauksiu jos mokykloje; 

• mano tėvai dalyvauja mokyklos veikloje, todėl ir aš čia 
gerai jaučiuosi; 



GERA MOKYKLA

• man patinka naudotis kompiuteriu ir aš žinau, kaip 
jis gali padėti mokytis; 

• žinau, kaip esu vertinamas ir ką turėčiau daryti, 
kad pagerinčiau savo mokymosi rezultatus; 

• žinau, kurie dalykai man sekasi gerai mokytis, ir 
galiu gauti gerus įvertinimus; 

• noriu dirbti kartu su kitais mokiniais ir mokytis ne 
tik iš mokytojų, bet ir iš klasės draugų; 

• baigęs mokyklą, galėsiu įgyti tokią profesiją, 
kokios noriu.



DIFERENCIJAVIMO PAVYZDŽIAI

Naujos temos dėstymo pamoka

Pamokos eiga:

* 15 min. – mokiniai pateikia klausimus ir 
atsako juos;

* 20-25 min. – savarankiškas darbas grupėse; 
mokytojas konsultuoja;

* 10-5 min. – mokytojas apibendrina darbus, 
skiria namų darbų užduotis (frontalus 
darbas su visa klase).



DIFERENCIJAVIMO PAVYZDŽIAI

Kartojimo pamoka

Pamokos eiga:

*35-40 min. – savarankiškas darbas; 

mokytojas stebi ir, prireikus, taiso;

*1-15 min. – mokytojas apibendrina darbus, 

skiria namų darbų užduotis (frontalus 

darbas su klase).



DIFERENCIJAVIMO PAVYZDŽIAI

Naujos medžiagos dėstymo pamoka

Pamokos eiga:

• 20 min. – naujos medžiagos dėstymas (frontalusis 

darbas su klase);

• 20 min. – savarankiškas darbas poromis; 

mokytojas konsultuoja;

• 5min. – neaiškumų apibendrinimas, namų darbų 

užduočių skyrimas (frontalusis darbas su klase).



DIFERENCIJAVIMO PAVYZDŽIAI

Žinių patikrinimo pamoka

Pamokos eiga:

3-5 min. frontalus darbas su klase – užduočių 

pateikimas;

42-40 min. – savarankiškas darbas.



GERA PAMOKA

• Nusakyti ir išsakyti uždaviniai,

• Tikslios, naujausios mokytojo žinios,

• Mokytojas – dalyko entuziastas,

• Tinkami mokymo ir mokymosi būdai,

• Pakankamas temos išnagrinėjimas 
skatinantis savarankišką mokymąsi,

• Tikslus, vertinantis ir konstruktyvus 
grįžtamasis ryšys.



GERA PAMOKA

• Tinkamas ryšys tarp teorinių žinių ir praktinio 
taikymo,

• Diferencijuota mokymo ir mokymosi medžiaga,

• Gabiems mokiniams skiriama tinkama tolesnė 
veikla,

• Silpnesni mokiniai remiami tinkamomis 
priemonėmis,

• Tinkami vertinimo būdai,

• Tikslus mokomosios medžiagos parinkimas ir 
išplanavimas.



Tad linkiu dirbti taip, kad daugelis mokinių 

pasakytų  

MANO MOKYTOJO PAMOKOS

ĮDOMIAUSIOS!.

O mokytojai džiaugtųsi

MANO MOKINIAI GERIAUSI!


